
 
 
 

Disclaimer 

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde 

och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och hel- och 

halvårsrapporter på svenska kan beställas kostnadsfritt från Cicero Fonder AB. Informationen går även att finna på vår 

hemsida (www.cicerofonder.se). Cicero Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i denna månadsrapport 

är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. 

 

 

Fondfakta  

Startdatum 2016-10-03 

Fondtyp Indexfond 

Handel Dagligen, svenska vardagar 

Avstämning 14:00 

Valuta SEK 

Insättnings, uttagsavgift Nej 

Fast årlig förvaltningsavgift 0,30% 

Rörlig avgift Nej 

Minsta startinvestering 100 kr 

Utdelning Nej 

ISIN-kod SE0008321780 

Assisterande Förvaltare 

Bence Földi 

 

För vem passar fonden: 

• Dig som på ett enkelt sätt vill få exponering mot de bolag 

på Stockholmsbörsen som har den högsta 

direktavkastningen, vilken över tid är en viktig del av den 

totala avkastningen på en aktieinvestering 

• Dig som vill spara efter etiska urvalskriterier. Fonden 

avstår från att placera i bolag som bryter mot 

internationella normer och FN-konventioner för miljö, 

mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption samt 

bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella 

vapen. 

• Dig som vill kunna välja mellan att få utdelning årligen, 

alternativt återinvestera pengarna i fonden genom att 

välja antingen andelsklass A eller B. 

Aktiespararna Direktavkastning 

Investeringsfilosofi  

Fonden har som målsättning att följa ett framtaget 

index. Detta index består av de 60 storbolag på 

Stockholmsbörsen som ger högst direktavkastning 

(baserat på historisk och föreslagen utdelning).  

Aktivt Ägaransvar 

Du som äger andelar i fonden företräds av 

Aktiespararna på företagens bolagsstämmor. Cicero 

Fonder har ett nära samarbete med Aktiespararna, 

vilket innebär att Aktiespararna genom fullmakt aktivt 

deltar på bolagsstämmorna för fonddelägarnas 

räkning så att bolagen utvecklas i rätt riktning. 

Aktiespararna Direktavkastning är en svensk aktiefond som 

placerar i de 21 bolag som har den högsta utdelningen 

(direktavkastningen) bland de 60 mest omsatta aktierna på 

Stockholmsbörsen. 

Riskklass 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Historisk årlig avkastning 

2020–06 2019 2018 2017 2016 * 

-10,0% 29,3% -0,5% 9,0% 4,49% 

*fonden startade okt 

Förvaltare 

Peter Magnusson 

 

Förvaltningsteam 

 

 


